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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. május 7.
napján megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme
Szendrő, Fő utca 16.

Jelen vannak

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó
László, Kalász László, Paszternák János képviselők.
Távolmaradását bejelentette:. Jósvay István

Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartaimán:
Dr. Istenes Ibolya jegyző
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője
Rescsánszki Béláné Óvodavezető
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ Pénzügyi csoportvezető

Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogya képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.

A képviselő- testület 6 igen szevezettet. tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértelt a
javaslatlal.

A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
előadó: Tomorszki István polgármester

2 ./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módositása
előadó: Tomorszki István polgármester

3. / Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
előadó: Tomorszki István polgármester

4./ Tájékoztató az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés
tapasztalatairól

előadó: Tomorszki István polgármester
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5./ A 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
előadó: Tomorszki István polgármester

6./ Indítványok, javaslatok



Tomorszki István polgármester
Utal arra, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót előzetesen megkapta.

1.Napirend
A Képviselő-testület az 1. napirend keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkőnyv mellékletét képezi.)

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Módosító javaslat nem volt.
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavaz ettel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (V.07.) határozata

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
egyhangúan elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.Napirend
A Képviselő-testület a 2. napirend keretében az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosítását tárgyalja. (A rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Tomorszki István polgármester
Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Szendrő Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésében tervezett bevételi előirányzatokhoz képest a IV. negyedévben
bekövetkezett bevételi növekedések miatt az alábbi előirányzat módosításokra van szükség:

Bevétel: 52.814.000 Ft, ebből pénzmaradvány:52.814.000Ft.

Kiadás: 2.214.320.000.- Ft, ebből
dologi kiadások:52.770.000 Ft,
Társ. és szoc. pol. juttatások: 44.000 Ft.
Összesen: 52.814.000 Ft.

Bevétel: 2.214.320.000.- Forint
Hiány: 0.- Forint

Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető
Tájékoztatja a képviselő-testületet az előirányzat módosításáról.Összefoglalójában elmondja,
hogy a módosításra jogszabályi előírások miatt van szükség, ami bevételi oldalon
pénzmaradványt , a kiadási oldalon dologi, illetve társadalmi és szociális juttatásokat érint.
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Hozzászólások

Gajdosné Tolnai Klára Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság tagja
Tolmácsolva a bizottság véleményét elmondja, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítását részletesen tárgyalták és azt az
előterjesztett formában elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára.

Tomorszki István polgármester
Az előzőekben felsorolt tényszámok alapján kéri a 2013. évi költségvetés módosítását.
Ismerteti a rendelet-tervezetet és kéri annak előterjesztett formában történő jóváhagyását.

Módosító javaslat nem volt.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen szavazattal
egyhangúan megalkotja 7/2014.1V.8./ önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013.1111.13.1rendeletének módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.Napirend
A Képviselő-testület a 3. napirend keretében a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolót tárgyalja. (A beszámoló valamint a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

Bartók Gábor pénzügyi irodavezető
Utalva arra, hogya2013-as év zárszámadása a költségvetés teljesítését jelenti, a
beszámolót az alábbi összegekkel javasolja a testület számára jóváhagyni.

Bevételi oldal: 1.229.515.000.- Forint
Kiadási oldal: 1. 671. 245.000.- Forint
Egyenleg: 258. 270.000.-Forint

A kiadások összegéből működési-fenntartási kiadás 1.266.196.000.- Forint. Felhalmozási
kiadások összege 409.287.000.- Forint. (Pályázatokhoz kapcsolódó beruházás) Módosított
pénzmaradványok összege 249.821.000.- Forint

Tomorszki István polgármester
Megjegyzi, hogy a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót már előzőleg a
képviselő-testület rendelkezésére bocsájtották, kéri az azzal kapcsolatos véleményeket,
hozzászólásokat.

Hozzászólások

Gajdosné Tolnai Klára Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság tagja
Elmondja, hogya bizottság tárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt, valamint a rendelet-tervezetet az előterjesztett
formában elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára.
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Tomorszki István polgármester
Ismerteti a rendelet-tervezetet és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását



A rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét képezi.

Módosító javaslat nem volt.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen szavazattal
egyhangúan megalkotja a 2013. évi költségvetési beszámolóról szóló

8/2014.N.8./ önkormányzati rendeletét.

4.Napirend
A Képviselő-testület a 4. napirend keretében az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél
végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól készített tájékoztatót tárgyalja. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tomorszki István polgármester
A képviselőtestület az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés
tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést írásban előzőleg megkapta, annak tartaimát
megismerhette.
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.

Hozzászólások

Gajdosné Tolnai Klára Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság tagja
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság tárgyalta az önkormányzat hivatalánál
és intézményeinél végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól készített tájékoztatót, annak
tartalmával egyetért, ezért az előterjesztett formában elfogadásra javasolja a képviselő-
testület számára.

Módosító javaslat nem volt.
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2014. (V.07.) határozata

Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2013. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentését és azt az előterjesztett
formában e I fog adj a .

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5.Napirend
A Képviselő-testület az 5. napirend keretében a 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadását
tárgyalja.
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Tomorszki István polgármester
Ismerteti a Szendrő Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2014. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztését. és kéri az indítvánnyal kapcsolatos
véleményeket, hozzászólásokat. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



Hozzászólások

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogyatervezetben 3 beszerzés szerepel amelyek már részben elindultak. Az
egyik az Általános Iskola "B" épületének munkái, a másik a Rakacai Víztározó feltöltése, ami
Svájci pályázatból valósulhat meg, harmadikként egy alternatív fűtési rendszer beépítésére
kerül sor.

Gajdosné Tolnai Klára Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság tagja
A bizottság tárgyalta a város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2014. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot és azt az előterjesztett formában elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.

Módosító javaslat nem volt.
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot tiozie:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2014. (V.07.) határozata

Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Szendrő Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény. 33.§ (1) bekezdése, valamint az elfogadott
Közbeszerzési
szabályzat alapján az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóv á hag y ja.

Határidő: 8 nap
Felelős: Polgármester

6.1lndítványok, javaslatok

- Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosítása

dr. Istenes Ibolya jegyző
Részletesen ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló
9/1995.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, a módosítás
indokolását valamint a rendelet-tervezetet.
Kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történö elfogadását.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen szavazattal
egyhangúan megalkotja 9/2014./V.8.1 önkormányzati rendeletétaz

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.

A rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét képezi.
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- A Szendrői Rendőrőrs körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése

Tomorszki István polgármester
Ismerteti az Edelényi Rendőrkapitányság Szendrői Rendőrőrsének 1389/2014. számon
iktatott megkeresését, melyben Homonnay László r. törzsőrmester 2014. június 1-jei hatállyal
történő körzeti megbízott kinevezésének jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől.

Hozzászólások

Paszternák János képviselő
Úgy gondolja, hogya rendőr törzsőrmestert majd meg kellene hívniuk, hogy
bemutatkozhasson, megismerhessék a képviselő- testület, valamint a város lakói is.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Tájékoztatja a testületet, valamint a lakosokat, hogya munkaterv szerint, májusban tartandó
utolsó testületi ülésen a rendőrségnek beszámolót kell készítenie, így akkor jelen lesz
törzsőrmester úr is.

Tomorszki István polgármester
Kéri a képviselőtestület támogatását Homonnay László r. törzsőrmesternek körzeti
megbízotti megbízásához történő hozzájárulását. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri
annak előterjesztett formában történő elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Homonnay László r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
jóváhagyása

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Rendőrkapitányság
Szendrői Rendőrőrs járőrének, Homonnay László r. törzsőrmesternek a szendrői
székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban körzeti megbízotti tevékenység
ellátására 2014. június 1-jei hatállyal történő kinevezését jóv á hag y ja.

Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap

Módosító javaslat nem volt.
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/ 2014. N.07.1 határozata

Tárgy: Homonnay László r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
jóváhagyása

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Rendőrkapitányság
Szendrői Rendőrőrs járőrének, Homonnay László r. törzsőrmesternek a szendrői
székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban körzeti megbízotti tevékenység
ellátására 2014. június 1-jei hatállyal történő kinevezését jóv á hag y ja.
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Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap



- Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói munkakörének betöltésére
benyújtott pályázat véleményezése

Tomorszki István polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogya Klebelsberg Intézményfenntartó Központ levélben
megkereste a Szendrő Város Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy véleményezze az Ujj
Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói munkakörének betöltésére Kovácsné
Kurucsó Ilona által benyújtott intézményvezetői pályázatát. Az intézményvezetői pályázat
kiírására az 5 éves intézményvezetői megbízás lejárta miatt volt szükséges. A kiírásra
egyetlen - a jelenlegi igazgató asszony pályázata - érkezett. Bár jogszabály nem rendelkezik
a képviselő-testületnek véleményezési jogáról, a KLlK mégis szeretné megismerni a
képviselő-testület véleményét.

Maga részéről úgy gondolja, hogya Művészeti Iskola jelenlegi igazgatója, Kovácsné Kurucsó
Ilona, ezidáig is bizonyította, hogy alkalmas az intézményvezetői munkakör betöltésére,
hiszen az iskola nagyon szép eredményeket ér el. Ezért javasolja a Kovácsné Kurucsó Ilona
által benyújtott intézményvezetői pályázat támogatását a képviselő-testület részéről a KLlK
számára.

Hozzászólások

Kalász László képviselő
Véleménye szerint eddig is színvonalasan működött a művészeti iskola, igazgató asszony
vezetésével, ez az iskola által megérdemelt minősítéseken is látható. Támogatja a pályázat
elfogadását.

Paszternák János képviselő
Megjegyzi, hogy nagyon csodálatos a munkája az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti
Iskolának, úgy gondolja, hogy Szendrőnek hírét vitték már az egész országban. További
sikeres munkavégzésükhöz támogatja Kovácsné Kurucsó Ilona intézményvezetői
megbízását.

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Hasonlóképpen vélekedik, mint az előtte szólók. Elmondja, hogy ebben a 10 évben amióta
működik az iskola, csak köszöntet tud mondani igazgató asszonynak, mint szülő, mint
képviselő, mint szendrői lakos, hogy ilyen lelkesedéssel végzi ő is, és kollégái is a
gyermekek művészetekre való nevelését.

Tomorszki István polgármester
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását a
képviselő-testület számára.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói munkakörének
betöltésére benyújtott pályázat véleményezése

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ujj Viktor Géza Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatói munkakörének betöltésére Kovácsné Kurucsó Ilona
által benyújtott intézményvezetői pályázatot megtárgyalta és nevezett
intézményvezetői megbízását t á m o g a tj a.
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Felelős: polgármester



Határidő: 2014. május 24.

Módosító javaslat nem volt.
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/ 2014. N.07.1 határozata

Tárgy: Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói munkakörének
betöltésére benyújtott pályázat véleményezése

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ujj Viktor Géza Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatói munkakörének betöltésére Kovácsné Kurucsó Ilona
által benyújtott intézményvezetői pályázatot megtárgyalta és nevezett
intézményvezetői megbízását tá m o g a tj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 24.

- Közfoglalkoztatáshoz szükséges 5 %-os önrész vállalása

Tomorszki István polgármester
A foglalkoztatottság kapcsán elmondja, hogy városukban május elsejévei közel 250 főnek
kellett leszámolnia a közfoglalkoztatási munkaprogramból. Pozitívumként éli meg, hogy sok
ember dolgozni szeretne, hiszen ajtaja előtt sorban állnak a munka után érdeklődők. Újabb
felvételis csoport május 12-vel veszi kezdetét, előzetes információk alapján a hónap vége
felé el fog indulni egy második körben is. A továbbiakban lehetőségük lesz alakosoknak
képzésekben részt venni, körülbelül 100-160 fő között. Nők esetében problémásabb a
foglalkoztatás, de törekednek arra, hogy legalább annyi munkában töltött idő legyen meg
nekik, hogya szociális segély továbbfolyósítható legyen.

Hozzászólások

Hudák József alpolgármester
Érdeklődik, hogy hogyan fog alakulni az önerő a foglalkoztatáshoz.

Tomorszki István polgármester
Abban állapodtak meg a kirendeltség vezetőjével, hogy beadják az igényt 100 főre 100%-os
foglalkoztatási támogatás igényléséveI. Jelenlegi információi szerint kicsi az esély arra, hogy
meg kapják mind a 100 főre a teljes támogatottságot. Körülbelül 80 fő támogatását látja
reálisnak. Felvetődött annak a kérdése, hogy Szendrő Város Önkormányzata a
foglalkoztatás megvalósításának érdekében tud-e anyagi forrásokat ehhez biztosítani.
Elmondta a kirendeltség vezetőjének, hogy ez nem valószínű, mert önkormányzatuk nem áll
túl jól anyagilag, de azt gondolja, hogy az embereknek ne a segélyt kelljen fizetniük, így egy
So/o-os önrészt talán bevállalhatnának, hiszen ez az összeg még közel sincs ahhoz az
összeg hez amit szociális juttatásokra ki kell, hogy fizessenek.
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Hudák József alpolgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Véleménye szerint, hogy polgármester úr folyatatni tudja a tárgyalást, szükség lenne egy
megerősítő döntésre, miszerint az So/o-osönrészt teljesíteni tudják, ha nem lehet 100%-os
támogatással elindítaniuk a foglalkoztatást.

Tomorszki István polgármester
Kiemeli, hogy csak akkor lehet szó az So/o-osönrész vállalásáról, ha nem tudják megadni a
teljes támogatást. Kéri a testület jóváhagyását arra az esetre, ha önrészt kell teljesíteniük.

Tárgy: Közfoglalkoztatás támogatás igénybevételéhez önrész biztosítása

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közfoglalkoztatás támogatásának igénybevételéhez a helyi önkormányzat részéről
fizetendő önrészt a szükséges összegben, de maximum 5 % mértékig v á II a lj a.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2014. 1V.07./ határozata
,

Tárgy: Közfoglalkoztatás támogatás igénybevételéhez önrész vállalása

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közfoglalkoztatás támogatásának igénybevételéhez a helyi önkormányzat részéről
fizetendő önrészt a szükséges összegben, de maximum 5 % mértékig v á II a lj a.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

-Temetők gondozása

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Tisztában van azzal, hogy nincs temető rendeletük, de el kell, hogy mondja, hogy anyák
napján milyen tapasztalatai voltak a temető gondozottságáról. Az igaz, hogy le volt kaszálva
a terület, de itt-ott a fűcsomók ott lettek hagyva, illetve borzalmas szemetet hagytak maguk
után a kaszálást végző munkások. Szerinte ez tűrhetetlen, és véleménye szerint kellene egy
csoport aki folyamatosan csak a temetőt gondozza, hiszen volt már egy ilyen felállás az
elmúlt években és az bevált.

Tomorszki István polgármester
Tudja, hogy ezt a problémát meg kell oldaniuk, véleménye szerint is jó megoldás lehet egy
csoport kijelölése a munkavégzésre. Illetve, úgy véli, hogy folytatásként meg fog születni a
temető rendelet is. Kihangsúlyozza, hogyarendelettől eltekintve, a hozzátartozók is
lehetnének igényesebbek a temető tisztántartása iránt.
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Paszternák János képviselő
Érdeklődik, hogy temető rendeletet előre láthatóan mikor fognak tudni alkotni.

Tomorszki István polgármester



Elmondja, hogy az egyházakkal is egyeztetniük kell még, illetve a temetkezési vállalkozókkal
is.

Joó László képviselő
Az a tapasztalata, hogy régebben, mikor még ő is a GAMESZ dolgozója volt, nagyobb sikert
lehetett azzal elérni, hogy folyamatosan egy adott csoport végezte a temetőgondozást, illetve
ottlétével rendet is tudott biztosítani. Támogatja azt a felvetést, hogy jelöljenek ki egy
csoportot a temetők gondozására.

-Régi kenyérgyár épületévei, működtetésével kapcsolatos érdeklődés

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Érdeklődne, hogya régi kenyérgyár épületében mi fog működni és mikor, mert látja, hogy
folyik az épület helyreállítása.

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy az épületet megvásárolták, a tulajdonos újítja föl és ingyenesen használatra
bocsájtja az önkormányzatnak, és megállapodás szerint ott fog működni az a Szociális
Szövetkezet melynek tagjai. A mezőgazdasági START munkában, illetve a mezőgazdasági
projektben megtermelt termékek feldolgozásának fog helyet adni. Az épület állapotával
kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sok munka van vele, de az ősz folyamán már
működőképes lehet. A szövetkezet egyik eszköze a hűtőkocsi lenne, amivel a levágott
sertést a vágóhídról a városba szállítanák. A feldolgozáshoz szükséges foglalkoztatási igényt
benyújtották.

-Kazánüzemeltetéshez szükséges apríték mennyisége

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
Előzetes ígérete alapján kiszámolta, hogy mennyi aprítékra lenne szüksége az
önkormányzatnak a téli időszakban a nyolcból hét kazán működtetéséhez.
Tapasztalataik szerint, egy kazán működéséhez 24 óra alatt 1-1,5 köbméter apríték
szükséges a külső hőmérséklettől függően. Hét kazánhoz, hat hónapos fűtési időszakra
körülbelül 1800 körméter aprítékra lesz szükségük, ami feltételez 200-250 köbméter, 5-15
cm közötti gallyat. Kéri a testületet, hogyha van a városnak lehetősége olyan területet
kijelölni amit lehet ritkítani vagy kiírtani, azt tegyék meg. A bizottsági ülésen elhangzottakhoz
képest annyi változott, hogy nem ott aprítékolnák az erdőben, hanem érdemesebb behozni a
városba pótkocsin, így sokkal több mennyiséget be tudnak hozni egyszerre.

Tomorszki István polgármester
Ebben az esetben úgy gondolja, hogy szállításra alkalmas lesz az a gépjármű amiről már
beszéltek bizottsági ülésen. Úgy gondolja, hogy első ütemben azokról a településekről
kellene a fűtéshez szükséges fa alapanyagot kitermelni, amelyek a földalapú támogatásnál
igénybe vehetők, így bevételt hozva az önkormányzatnak. Továbbá ügyelni kell a korábban
ajándékozással megkapott földek állapotára, mert ha azok műveletlenek és gazosak, az
önkormányzatot meg fogják bírságolni. Javasolja, hogy először is ezeket a területeket tegyée
rendbe a GAMESZ.
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A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.

- Nyilvános illemhelyek létesítése



Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Tapasztalatait szeretné megosztani a képviselő- testülettel, miszerint sokan érdeklődnek,
arról, hogy hol található a városban nyilvános illemhely. Érdeklődne, hogy van-e ennek
kialakítására lehetősége önkormányzatnak?

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy tisztában van azzal, milyen problémákat okoz a nyilvános WC hiánya,
azonban a megvalósítása nehézkes, ugyanis nincs megfelelő épület, ami vizesblokkal el van
látva, illetve ami van, azon teljes felújítást kellene végezni.
Ugyanakkor tájékoztatja a testületet, hogy érkezett egy szóban tett ajánlat, miszerint
1.100.000.- forintért a tulajdonos eladná a Kovács utca .... szám alatt található épületét,
melyben kialakíthatnák az illemhelyet. Az épületet a felmérések után jó állapotúnak ítélték
meg, és a vételi összeg is reális. Ha eldöntenék, hogy létrehozzák a mosdót, ez a hely
megfelelő lenne. A testülethez címzett ajánlat írásban is megérkezett a vételi árról, azonban
ez már 1.690.000.- forintról szól. Ez az ár azonban már nem biztos, hogy megéri az
önkormányzat számára, mivel az épülethez nem tartozik terület, illetve a hátsó
épületegyüttes építési engedély nélkül épült.

Paszternák János képviselő
Véleménye szerint ez az ár alkuképes.

Hudák József alpolgármester
Úgy gondolja, hogy fel kell értékeltetni az épületet.

Tomorszki István polgármester
Véleménye szerint az értékbecslés után fennáll annak a veszélye, hogy ha az önkormányzat
kifizeti a becslés összegét, és a tulajdonos eláll a szándékától. Ebben az esetben
önkormányzat fog anyagilag sérülni. Felveti, hogy az önkormányzati hivatal műszaki
irodavezetőjével kellene felbecsültetni az ingatlant, majd ennek eredményét továbbítani a
tulajdonos felé. Ezek után már mindkét fél fogja tudni, milyen keretek között mozoghat az ár
meghatározásában.
Javasolja a testület számára, hogy támogassák azt a felvetését, hogy építésszel
értékeltessék föl az építményt.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.

- KLlK -pedagógus napi támogatás

Tomorszki István polgármester
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Részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kazincbarcikai és Edelényi Tankerületének igazgatójának Pedagógia Díjjal kapcsolatos
levelét. (A levél másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



A levél ismertetése után megjegyzi, hogy véleménye szerint furcsa ez a helyzet, ugyanis az
intézmény a KLlK fenntartása alatt áll, melyért az önkormányzat meghatározott hozzájárulást
fizet. . Kéri a testületet, hogy foglaljanak állást az előzőekben említett ügyben.

Kalász László képviselő
Szeretné ezt a dolgot egy másik oldalról megközelíteni, mint az iskola igazgatója. Leszögezi,
hogya kiküldött levél nagyon szokatlanul fogalmazott, ez azért lehet, mert a tankerülten belül
sincs közös álláspont a díj kiosztásáról. Javasolja, hogya város lehetőségeihez képest
próbáljon meg felzárkózni ehhez a kezdeményezéshez, akár egyemléklappal vagy
polgármesteri köszöntéssel. Ha nincs rá forrásuk, ne is gondolkozzanak pénzjutalomban, de
egyemléklappal azért meg lehetne köszönni a pedagógusok munkáját, mind az óvoda, mind
művészeti iskola és az általános iskola tekintetében. Megjegyzi, hogy Galvács Község
Önkormányzata meg fogja jutalmazni a településen élő pedagógusát.

Hudák József alpolgármester
Azt gondolja, hogyha akarnak jutalmazni, akkor tegyék meg azt a városnapok keretén belül -
példaként említi a művészeti iskolát, mely fennállásának 10. évfordulóját ünnepli.

Tomorszki István polgármester
Kellemetlennek tartja, hogya díjazott kijelölését az önkormányzattói várják, holott konkrétan
ők nem tudnak a pedagógiai munkáról nyilatkozni.,

Kalász László képviselő
Jó ötletnek találja Alpolgármester Úr azon ötletét, hogy városnap keretei között díjazzák a
pedagógusok munkáját, azt leszámítva, hogy az ünnepélyes átadón, melyen jelen lesznek
Edelényben, csak Szendrő Város Önkormányzata nevében nem tudnak jutalmazott
pedagógust színpadra hívni.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Felveti, hogy írjanak egy olyan levelet, melyben megköszönik a pedagógusok évközben
végzett munkáját, és közlik, hogy a jutalmazást a Városnapok programjába kívánják
beépíteni.
Véleménye szerint a képviselő-testület az általa alapított díjakat rendelet alapján adja, és
ezek alapján Év Pedagógusa elismerésére nincs lehetőségük.

Kalász László képviselő
Szerinte úgy kellene megfogalmazniuk a levelet, hogy az önkormányzat rendeletei nem
biztosítanak megfelelő alapot a díj kiosztására. Meglátása szerint ennek nem kell
elhangzania az ünnepélyes díjátadón, de a tankerületet tájékoztassák.

Paszternák János képviselő
Azt gondolja, hogy az óvodapedagógusokat sem kellene kihagyniuk a jutalmazásból.

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy ők is meg vannak hívva az ünnepélyes díjátadóra, de mivel nem a KLlK-hez
tartoznak, ott őket nem lehet jutalmazni - és ezt felettébb különösnek tartja. Másrészről,
biztos abban, hogy vannak olyan önkormányzatok, akik akár több tízezer forintos
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Kalász László képviselő
Nem látja akadályát annak, hogy az óvodapedagógusoknak is átadjanak egy elismerő
oklevelet.

jutalmazást is megengedhetnek maguknak, és ott az átadáson fognak ezzel szembesülni,
ami sem a díjazottnak, sem a polgármesternek nem lesz kellemes szituáció.

Hudák József alpolgármester
Véleménye szerint ha lesz Év Pedagógusa díj, akkor felmerül, hogy alapítsanak Év
Köztisztviselője díjat is, hiszen a köztisztviselők is ugyanúgy sokat tesznek városukért.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Bár nem ehhez a témához kapcsolódik, de mivel pedagógusokról van szó, tájékoztatja a
képviselő- testületet, hogy 2015-ben 4 óvodapedagógus megy nyugdíjba, mely anyagi
vonzata az önkormányzatot terheli majd.

Hudák József alpolgármester
Nem ért egyet Kalász László képviselővel, mert ha a pedagógusok Szendrőben végzett
munkáját akarják értékelni, akkor a jutalmakat is Szendrőben kell, hogy átadják és nem egy
tankerületi rendezvényen.

Kalász László képviselő
Úgy gondolja, attól, hogy állami intézkedés miatt átszerveződött a fenntartásra kötelezettek
köre, nem kellene ennyire markánsan különválasztaniuk a jutalmazások rendjét, hiszen ettől
még az iskola Szendrő városáé. Javasolja, hogy oklevéllel jutalmazzák a munkát.
Továbbá ha jutalmaznak, akkor 2014-ben a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Ujj Viktor
Géza Alapfokú Művészeti Iskola kapja meg az elismerést.

Tomorszki István polgármester
Ebben az esetben úgy véli, hogyaköztisztviselőket, és az egészségügyi dolgozókat is
megilleti a dicséret szakmájuk ünnepnapján. Szerinte vagy általánosítani kell, vagy
csoportokra szedni, vagy nem kell jutalmazni.

Paszternák János képviselő
Véleménye szerint foglalják rendeletbe, hogya Semmelweis napon az egészsegugyi
dolgozók, a köztisztviselői napon pedig a köztisztviselők közül jutalmazzanak oklevéllel.

Hudák József alpolgármester
Nem gondolja, hogy az évek múlásával az oklevél nek nagy eszmei értéke lenne.

Kalász László képviselő
Nem érti, hogy miért okoz nagy megterhelést egy emléklap átadása az Edelényben
megrendezésre kerülő ünnepségen.
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Hudák József alpolgármester
Még egyszer elmondja, hogy nem teher az, hogy megköszönjék a pedagógusok munkáját,
de nem máshol, mint a Szendrői Városnapok alkalmával.



Hudák József alpolgármester
Hangsúlyozza, hogy Év pedagógusi cím kiosztására van lehetőség, ami az ő értelmezése
szerint egy fő, és nem egy intézmény.

Kalász László képviselő
Megérti Hudák József alpolgármester úr álláspontját, de nem akarja azt, hogy csak a
szendrői pedagógusok vegyenek részt a rendezvényen tudva, hogy nem lesz részük
elismerésben. Az intézmény munkáját megköszönve átadásra kerülhetne egy emléklap.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Szerinte, mint ahogy elküldik a levelet a KLlK-nek, úgy elküldik az intézménynek is, és a
pedagógusok is tudni fognak róla, hogyavárosnapokon fog a jutalmazásukra sor kerülni.

Kalász László képviselő
Kitart előzőkben alkotott véleménye mellett, miszerint azt szeretné ha átadásra kerülne a
rendezvényen egy elismerő oklevél.
Hudák József alpolgármester
Javasolja, hogy akkor kerüljön átadásra a levélben megemlített oklevéllel az Év
Pedagógusa díj, melyre Kovácsné Kurucsó Ilonát, a művészeti iskola igazgatóját jelölnék.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Elmondja, hogy amelyik önkormányzatnak nincs rendelete díjátadásra, az jogalap nélkül
nem is tehet eleget ennek a kezdeményezésnek, mivel ugyanúgy számfejteniük kell, mint
egy tiszteletdíjat. Tehát biztos abban, hogy nem ők az egyetlen település, ahol nem kerülne
elismerő oklevél átadásra a KLlK rendezvényén.

Hudák József alpolgármester
Véleménye szerint az elhangzott variációk közül kell valamelyiket alkalmazniuk. Továbbra is
kitart a mellett, hogy Kovácsné Kurucsó Ilonát jutalmazzák, mivelhogy a művészeti iskola
most ünnepli 10. évfordulóját.

Paszternák János képviselő
Teljes egyetértéssei támogatja Alpolgármester Úr felvetését, és Kovácsné Kurucsó Ilona
jelölését javasolja, de hangsúlyozza, hogy a jutalmazás városnapokon kerüljön
megszervezésre.

Tomorszki István polgármester
Úgy gondolja, hogy még egy alkalommal beszélniük kellene erről a dologról. Addig felvenné
a kapcsolatot az érintett polgármesterekkel, hogy megismerje a feivetéssei kapcsolatos
véleményeket, ugyanis nem biztos abban, hogy mindenki örömmel fogadta a levelet.

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Hozzáfűzne annyit, hogy nem gondolja, hogy annyira szegény lenne önkormányzatuk, hogy
összességében 50-60.000.- forintba kerülő díjazások nem lennének kivitelezhetők.
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Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy nem is a pénzről van itt leginkább szó, hanem az elvekről.



Kalász László képviselő
Leszögezi, hogy ö sem ért egyet a levél megfogalmazásával.

Tomorszki István polgármester
Javasolja, hogy írjanak egy levelet a KLlK-nek előző levelükre hivatkozva, és abban kérjék
azt, hogy adjanak bővebb tájékoztatást az Év Pedagógusa díj átadásáról.

Kalász László képviselő
Véleménye szerint nem kell levelet küldeniük, mert a levél tartaimát megértették, az már
rajtuk múlik, hogy csatlakoznak vagy elutasítják a kezdeményezést. Sajnálja, hogy ennyit
beszél a dologról, de nem tud felette szemet hunyni.

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Elmondja, hogy tiszteli Kovácsné Kurucsó Ilona munkáját, de csak azért mert azaz iskola
ünnepli most évfordulóját, nem hiszi, hogy csak őszállhatna versenybe ezért a díjazásért.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Úgy gondolja, hogy abban az esetben, ha mindhárom intézményüknek köszönetet
mondhatnak a rendezvényen, akkor észben kell tartaniuk a többi városi intézmény szakmai
napját is. Véleménye szerint ugyanúgy küldeniük kellene egy levet, amelyben megköszönik
az éves munkát.

Kalász László képviselő
Úgy gondolja, hogy lehetne akár egy szendrői hagyomány az intézmények köszöntése.

Hudák József alpolgármester
Azzal teljes mértékben egyetért, hogy helyben-Szendrőben- szervezzenek pedagógus napot.

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Megosztja tapasztalatait a képviselő-testülettel, hogy amikor Szülői Munkaközösség elnöke
volt, nagyon nagy örömöt okozott a pedagógusok számára egy vacsora, melyen ci gyerekek
előadtak egy rövid műsort. Véleménye szerint ez mostanra sem veszített varázsából.

Tomorszki István polgármester
Lezárná ezt a témát azzal, hogya művészeti iskola számára városna pon fognak köszöntet
mondani az eddigi munkájuk tiszteletére, illetve beszél a KLlK vezetőjével az Év
Pedagógusa díj kiadásának körülményeiről, további lehetőségeiről. Véleménye szerint
mindhárom intézményüknek kellene köszönetet mondani, ha a KLlK ezt nem engedi, akkor
ez városna pon fog megtörténni.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.
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Városnapi és az azt megelőző programok szervezése

Tomorszki István polgármester
A városna pi program megbeszélése előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy június 30-
án Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Szendrőbe látogat és a tervek szerint délután 4
órakor előadást tart az iskola aulájában, majd 6 órakor misét celebrál a katolikus
templomban. Ebből az alkalomból kezdeményezi, hogy szervezzenek adománygyűjtést a
Csaba testvér által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára. Javasolja, hogy azon a
héten, pénteken, július 4-én tartsa meg a testület szokásos városnapi ünnepi ülését.
Továbbá javasolja, hogy a város intézményeinek munkáját bemutató nyílt napot is azon a
héten rendezzék. Mindannyiuk előtt ismert, hogy a városnak nincs anyagi lehetősége több
városnapi program finanszírozására, de úgy gondolja, hogy az említett események
megrendezésével mégiscsak lesznek olyan programok, melyen a város lakói részt vehetnek.
Felmerült kérdésként a szervezés során, hogy milyen jellegű fellépést, programokat
szervezzenek meg a Közművelődési Központ és Könyvtár dolgozói. A szokásos ünnepi
testületi ülést a kora délutáni órákban javasolja megtartani. Az azt követő programra
vonatkozóan - fellépők, előadók vonatkozásában - kéri a képviselő-testület tagjainak
javaslatait és véleményét.

Paszternák János képviselő
Javasolja, hogy az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola tanulói mindenképpen
mutassák be tehetségüket a Városnapon.

Tomorszki István polgármester
Természetesen érti a szándékot, de úgy gondolja, talán ez alkalommal mentesíteni lehetne a
Fúvószenekart a fellépés alól, ehelyett felveti egy szerény álló fogadáson történő
megvendégelés lehetőségét.

Paszternák János képviselő
Egyetért Polgármester úrral és támogatja azt, hogy invitálják meg a gyerekeket egy kis
vendéglátásra.
Kalász László képviselő
Úgy gondolja, hogy lesz még más alkalom a fellépésre, tehát egyetért Polgármester Úr
felvetésével.
Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Egyetért a vendégüllátás ötletéveI.

Tomoszki István polgármester
Tájékoztatásul közli, hogy hamarosan elkészül a művészeti iskoláról szóló kisfi1m, és aki
támogatni szeretné őket, az megteheti azt a dvd megvásárlásával.

Kalász László képviselő
Elmondja, mint az általános iskola igazgatója, hogy az iskola tanulóinak az egyik
pályázatukból átengedtek egy táboroztatási lehetőséget.
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Hudák József alpolgármester
Véleménye szerint most azt kell eldönteniük, hogy milyen jellegű legyen a főműsor.



Dr. Istenes Ibolya jegyző
Megemlíti a Szinva-völgyi Néptáncegyüttest, mint lehetséges fellépőt.

Tomorszki István polgármester
Attól tart, hogy egy népzenei, operettes előadásra nem fognak eljönni a lakosok.

Paszternák János képviselő
Felveti, hogya város lakosai közül sok idős ír verset, és talán ők is tarthatnának felolvasást.

Tomorszki István polgármester
Úgy tudja, a Lévay József Református Gimnáziumnak is van egy jó énekkara.
Javasolja, hogy bízzák rá a programszervezését Liptákné Spisák Beáta intézményvezetőre.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.

-További közérdekű közlemények

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Érdeklődik, hogy a szemétszállításhoz szemetest lehet-e kérni a szolgáltatótól vagy a
lakosoknak kell beszerezniük azt, ha az megrongálódik, illetve a lakás más kezébe kerül.
Megjegyzi, hogy az előző szolgáltató minden családnak adott egyet ingyen.,

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
Tájékozatja a lakosság ot és a testületet, hogy 17 éve mikor a kommunális hulladék szállítása
bevezetésre került azért kaptak a lakosok, hogy nagyobb kedvet érezzenek a szervezett
szemétgyűjtéshez. Azóta rengeteg problémával találkozott, hogya lakást eladták és
jelentkezett az új tulajdonos, hogy szemetesre lenne szüksége. Most azonban már nem
adnak a szemetest a lakosoknak kell beszerezniük. A GAMESZ csak abban az esetben tud
adni, ha a rongálódás a szemétgyűjtéskor történt, azaz az autó elnyeli vagy kettétöri.

Tomorszki István polgármester
Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy akinek van közérdekű közleménye azt tegye meg.

Joó László képviselő
Közbiztonsághoz tartozó mondanivalója lenne. Véleménye szerint nagy problémát okoz az,
hogy egyre több idős házán betörik az ablakot kívülről, megrongálják az ablaküveget. Ezt a
fajta vandalizmust elgondolkoztatónak tartja, hogy ilyen megtörténhet városukban.
Véleménye szerint a polgárőrök is jobban figyelhetnének erre, azonban tudja, hogy nehéz
féken tartani őket, mert neveletlen gyermekek csinálhatják a rongálást.

Tomorszki István polgármester
Sajnos azt kell, hogy mondja, hogy ez egy általános tendencia városukban, mivel van egy-
két család, akiknek a gyermekeikkel mindig ilyen problémák vannak. Igazából nincs ötlete,
hogy mit kellene velük kezdeni. Érdeklődik a városi szociális szolgáltató központ vezetőjétől,
hogy milyen módja van ezeknek a gyermekeknek a megfigyelésére. Továbbá elmondja,
hogy az iskolából hazafelé menetközben a tujákon ugrálnak, letördelik, véleménye szerint
ezt sem kellene hagyniuk.

Kalász László képviselő
Mint az Általános Iskola igazgatója elmondja, hogy szóbeli figyelmeztetésben szokták
részesíteni a tanulókat, illetve az iskolai nevelésbe próbálják azt is beilleszteni, hogy a
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Kalász László képviselő
Megjegyzi, hogya randalírozás nem akkor van mikor van felügyelet, hanem amikor nincs, az
iskolaidő lejárta után történnek ezek a károkozások. Kevés az, hogya pedagógusok védik az
iskolát, kellene egy állandó védelem is a város rézéről. Szerinte a polgárőrségnek
útszakaszonként elég lenne a puszta jelenléte.

gyermekek ne csak az iskolában, hanem például az úton és odahaza is viselkedjenek.
Szerinte a Gyermekjóléti Szolgálat mindent megpróbál a fegyelmezettség elérésére.
Azonban a csellengő gyermekekkel nem tudja, mit csinálhatnának, ugyanis ott a családdal
kellene napirendre térni. Úgy gondolja, hogy talán gyakorlati összefogással tudnának
eredményeket elérni. Sajnos a gyerekek az előttük álló példát követik.

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogyapolgárőröknek egyébként nincs jogosítványuk arra, hogy ők akárkit is
megszólítsanak, az intézkedést elkezdhetik, de nem intézkedhetnek. Látja azt, hogy igazából
az iskolában sem tudják őket tetten érni, mivel a hétvégén látta, hogy az iskola szigetelése
meg van bontva, pedig ott állandó felügyelet alatt állnak.

Hudák József alpolgármester
Úgy gondolja, hogy beszélgethetnének erről másnap reggelig is, de igazából megoldást nem
találnának. Egyetért Kalász László azon gondolatával, hogyatelepülésőrök az iskola
befejeztével ténylegesen legyenek jelen a Kovács úton, és szóljanak rá a rendbontó
gyerekekre. Tényszerű megoldást nem tudnak alkalmazni, de az apró dolgokat tegyék meg a
rend fenntartása érdekében. Délutánonként ne a Főtéren álljanak, hanem legyenek bent az
iskolaudvaron.

Tomorszi István polgármester
Véleménye szerint a pedellus munkaidejét is be lehetne úgy osztani, hogy ne csak délelőtt
legyen az iskola területén, hanem délután is. Többször ment már el az iskola előtt munkaidő
után, és a kapu sarkig nyitva volt. így nem is csodálkozik, hogy bemennek a gyerekek.

Kalász László képviselő
Tájékoztatja a testületet, hogy nem zárhatják el hermetikusan az iskola udvarát, ugyanis
kinyithatja a konyha és a művészeti iskola is.

Joó László képviselő
Úgy gondolja, hogy intézkedések kellenek, mert ha nem lesz mitől tartani az elkövetőknek,
folyamatosan nőni fog a rongálások, bűncselekmények száma. Véleménye szerint az utca
emberének is következetesebbnek kellene lennie.

Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető
A Gyermekjóléti Szolgálat részéről elmondja, hogy sok ilyen esetet feltárnak, elfogják az
elkövetőket, de nincs semmi a kezükben a hatóságnak. Ez azért van, mert ezek minimális
összegű károk, amiért nem fogják sem a szülőt, sem a gyermeket megbüntetni.

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
A jövőben három terülten lát előrelépést, az egyik azaz, hogy ők csak úgy vehetnek föl a
közfoglalkoztatásba embert, ha föltöltik a leendő munkavállalók adatait a Munkaügyi Központ
rendszerében, és a központ a kiközvetítésig vizsgálhassa azt, hogy annak a felnőttnek, vagy
hozzátartozójának van e folyamatban lévő szabálysértési eljárása, így lehet, hogy a törvény
erejénél fogva ki sem közvetíthetik. A másik lehetőség az, hogyatelepülésőrök
komolyabban vehessék a feladatukat, az az, hogy tervezik lassan a városban, hogy egy
olyan jelzőrendszert hoznának létre, ahol az őrök kártyájuk segítségével jelezni tudnák, hogy
hol teljesítettek szolgálatot, merre jártak. így ellenőrizhetik a vezetők, hogya polgárőrök hol
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jártak és számon kérhetőek abban az időszakban bekövetkezett károkért. A harmadik pedig
az, hogy szeretne változtatást a polgárőrség vezetésében, tudja, hogya szakmai irányítás
nem a GAMESZ-é, de szeretne javaslatot tenni a vezető személyére.
Kalász László képviselő
Elmondja, hogy az iskolának lehetősége van rehabilitációs foglalkoztatást indítani, így két főt
fognak tudni felvenni 4 órás foglalkoztatásra. Feladataik közé fog tartozni a gyermekek
buszhoz való kísérését.

Tomorszki István polgármester
Tájékoztatja a testületet, valamint a lakosságot, hogy új probléma merült föl városukban, ami
nem más mint a drog-illetve a drogfogyasztás. Elmondja, hogy az elmúlt héten eszméletlen
állapotba vittek egy 14 éves gyermeket a miskolci toxikológiára, mert valamilyen szer hatása
alatt volt. Tudomása van a rendőrségnek, illetve a lakosságnak is, hogy ez a probléma
megjelent. Úgy véli, hogy igazából most ez lesz az igazi problémájuk, a megoldásért minden
el kell követniük. A rendőrség vezetését is szeretné bevonni az intézkedésbe, aminek
rettentően keménynek kell lennie.

Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető
Ezzel kapcsolatosan jelezni szeretné, hogy felkérték a rendőrséget,a mentőszolgálatot,
valamint a tűzoltóság ot, hogy felvilágosító előadásokat tartsanak a gyerekeknek. Megfogják
keresni az iskolát is ezzel a lehetőséggel.

Kalász László képviselő
Elmondja, hogy az iskolában már fut egy drog-prevenciós pályázat, amiben
konfliktuskezelési képzésen vesznek részt. Bízik benne, hogy nem sok családban kezdik el
használni a szert.

Tomorszki István polgármester
Úgy gondolja, hogy normalizál ni kell ezt a helyzetet, mind az önkormányzat, mind a
rendőrség oldaláról.

Mivel több hozzászólás valamint indítvány és javaslat nem volt, Tomorszki István
polgármester megköszöni a megjelenést és a nyilvános ülést bezárja. Jelzi, hogy a
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkát, melyről külön jegyzőkönyv készül.
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